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१८२० ्ाली ्िा वर्ाांची एस्थेर मॅक्क्वगआर्पली आई चिा कशी
करते िे लक्षर्पूवसक र्पाित िोती. “िे मलािी करता येईल,” ती र्मिणाली. 

“काय, तू चिा करणार?” आई र्मिणाली, “मोठ्या मुली चिा
करतात.” 

“मला र्पण मशकायचां आिे,” एस्थेर र्मिणाली आखण मशकली
देिील. ततने र्पांर्पाने र्पाणी काढून भाांडे भरले आखण चुलीवर उकळायला
ठेवले. ककटलीत चिाची र्पत्ती टाकलीआखण त्यावर उकळते र्पाणी
ओतले. मग तो चिा ततने दोन कर्पात गाळला, एक ततच्या आई्ाठी
आखण एक ततच्या्ाठी. 



त्याांच्या न्यूयॉकस च्या घराच्या खिडकीजवळ ब्ून चिा पर्पताना, ततला कािी माण्े रस्त्यावरून झेंडे
घेऊन जाताना हद्ली. त्याांनी ्णाला घालतात त्े चाांगले कर्पडे घातले िोते. 

“आई, िे लोक कुठे चालले आिेत?” ततने पवचारले. 

“ते अमेररकेचा नवा अध्यक्ष तनवडण्या्ाठी मतदान करायला तनघाले आिेत,” आईने ततला ्ाांचगतले. 

“बाबा र्पण मत देतील का?” 

“िो, बाबा नेिमीच मत द्यायला जातात.”

“आई, तू र्पण मत देणार का?” 

“नािी गां! फक्त र्पुरुर्ाांनाच मत देता येते.” 

आठ वर्ाांची झाल्यावर, आईक्े
्ुरेि मशवणकाम करते िे एस्थेर र्पाित
िोती. ्ुई-दोरा आत-बािेर, आत-बािेर
अ्ा ्ारिा कफरत िोता आखण कार्पडावर
एक्ारिे टाके हद्त िोते. एस्थेरचा िात
आर्पोआर्पआईच्या िाता्ारिी िालचाल
करत िोता. “िे मला र्पण करता येईल,” ती
र्मिणाली. आखण ततने त्े करूनिी
दािवले. 

कार्पडाचे तुकडे घेऊन
ततने आर्पल्या बािुलीला
कर्पडे मशवले. आखण जेव्िा
ततच्या टाक्यात ्फाई
आखण नेटकेर्पणाआला,
तेव्िा ततने बाबाांना एक शटस
मशवला. 



एस्थेर ११ वर्ाांची अ्ताना ततची आई मरण
र्पावली. तेव्िा ततने प्रथमचआर्पल्या बाबाांना रडताना
र्पहिले. त्याांनी आर्पल्या ्वस अकरा मुलाांना जवळ
बोलावले. “आता तुमच्याआईमशवायआर्पण क्े
रािणार िे मला तर ्मजतच नािी, र्पण तुर्मिी
्गळयाांनी आता धीर धरून एकमेकाांची काळजी
घ्यायला िवी,” ते र्मिणाले. 

अकरा भावांडातील आठव्या क्रमाांकाची एस्थेर
देिील रडत िोती. र्पण ती र्मिणाली, “मी ्वस
्ाांभाळेन बाबा,” आखण ततने ते िरे करून दािवले. 



एस्थेर जेव्िा १९ वर्ाांची झाली, तेव्िा ती ्िा फूट उांच िोती. आता ती स्वतांत्र िोती आखण
श्रीमांत महिलाांना फुग्याच्या बाहयाांचे कर्पडे मशवून देऊन ती आर्पला चररताथस चालवत अ्े. 

या महिलाांना जेव्िा त्याांच्या कर्पडयाांबरोबर मॅचचांग िॅट िव्या िोत्या, तेव्िा ती नव्या नव्या
र्पद्धतीच्या िॅट देिील बनवू लागली. लवकरच ततने िॅटचे दकुान उघडण्याचा पवचार केला. 

“एवढा मोठा व्यव्ाय करायला तू अजून फार लिानआिे्,” ्गळे ततला ्ाांगू लागले. 

यावर एस्थेरचे उत्तर िोते, “मला नािी त्ां वाटत.” आखण न्यूयॉकस च्या ओवेगो मध्ये ततने
िॅटचे दकुान उघडले. 



गुलामचगरी नष्ट करण्याबाबतच्याआर्पल्या चचसमधील
्भाांना एस्थेरआता जाऊ लागली. र्परांतु आर्पल्याला गुलाम
बाळगण्याचा िक्कआिे अ्े अनेक लोकाांना वाटत अ्े आखण
ज्या बॅक्टटस्ट चचसमध्ये या ्भा िोत अ्त त्याची मोडतोड
करण्याची देिील त्याांची तयारी िोती. 

“तुर्मिाला त्े करता येणार नािी, अ्ा प्रयत्न जर कोणी
केलाच तर मी त्याांना त्े करू देणार नािी.” एस्थेरने जािीर केले. 



वयाच्या २८ व्या वर्ी एस्थेरने आटसम् स्लॅक
याांच्याशी पववाि केला आखण कािी वर्ाांनी त्याांना एक
मुलगा झाला, त्याांनी त्याचे नाव ठेवलेआची. 

र्परांतु आटसम् याांचे अर्पघाती तनधन झाल्यावर
एस्थेर याांनी एक मोठा तनणसय घेतला. 

आर्पल्या ममत्रमांडळीांना त्याांनी ्ाांचगतले की, 
“आता मी इमलनॉय येथे जाणारआिेआखण आटसम्
याांच्या मालकीची जमीन ताब्यात घेऊन मी तेथेच
आमच्या मुलाला मोठे करायचे ठरवले आिे.”

“र्पण तुला त्े करता येणार नािी,” ततच्या
ममत्रमांडळीांनी ततला ्मजावण्याचा प्रयत्न केला. 
“इमलनॉय अजून मागा्लेले आिेआखण ततथे अनेक
धोकादायकलोकआखण जांगली प्राणीदेिीलआिेत.” 

“िो, र्पण मी त्ेच करणारआिे,” ती र्मिणाली
आखण ततने तेच केले. 

इमलनॉयमध्ये आटसम्च्या जममनीचा ताबा
ममळवण्या्ाठी ततला बराच काळ मोठा ्ांघर्स करावा
लागला र्परांतु ती एक स्त्री अ्ल्याने ततला वार्ािक्क
नाकारण्यातआला. मग एस्थेरने आणिी एक िॅटचे
दकुान उघडले. 

र्पोलांडिून स्थलाांतररत झालेले एक व्यार्पारी जॉन
मॉरर् याांच्याशी एस्थेरने पववाि केला आखण १८५१
मध्ये ततने एडवडस व रॉबटस या जुळया मुलाांना जन्म
हदला. 

र्परांतु जॉनना व्यव्ायातून फारशी कमाई िोत
नव्िती. र्मिणून एस्थेर मुलाांना ्ाांभाळणे, स्वयांर्पाक
करणे, घरकाम या्ोबतच र्पै्ेिी ममळवू लागली. 



४६ वर्ाांच्या अ्ताना अमेररकेच्या अध्यक्षर्पदा्ाठी तनवडणूक िोत अ्ताना
त्या जॉनबरोबर गेल्याआखण मतदान क्े करतात िे त्याांनी खिडकीतून र्पाहिले. 

जॉन बािेरआल्यावर त्या र्मिणाल्या, “िे तर मलािी करता येईल.” 

“राजकारण िे र्पुरुर्ाांचे कामआिे,” जॉन र्मिणाले. 

यावर एस्थेर याांचे उत्तर िोते, “ िो, र्पण िा देशआमचा देिीलआिे!” 

उत्तरेकडीलआखण दक्षक्षणेकडील राज्याांमध्ये जेव्िा यादवी युद्धाला ्ुरुवात
झाली, तेव्िा गुलामचगरी नष्ट करण्यात यशस्वी झालेल्या उत्तरेकडील राज्याांच्या
्ैन्यातआचीने प्रवेश घेतला िोता याचा एस्थेरना अमभमान िोता. थोडयाच हदव्ात
राज्यघटनेतील एका ्ुधारणेनु्ार ्वस कृष्णवणीय र्पुरुर्ाांना नागररकत्वाचे िक्क
देण्यातआलेआखण त्यात मतदानाच्या िक्काचा देिील ्मावेश िोता. 

एस्थेर याांनी ्ु्न बी. अँथनी याांचे महिलाांच्या िक्काांबाबतचे भार्ण ऐकले
तेव्िा कधीतरी महिलाांना देिील मतदान करता येईल अशी त्याांना आशा वाटू लागली. 



१८६९ ्ाली ५५ वर्ासच्या एस्थेर आर्पल्या १८ वर्ाांच्या मुलाांना घेऊन नव्यानेच स्थार्पन करण्यातआलेल्या ‘वायोममांग
टेररटरी’ मध्ये रािण्या् गेल्या. जॉनआखणआची आदल्या वर्ीच तेथे गेले िोते. 

एस्थेर आखण मुलाांनी गवताळ प्रदेशातून अनेक मैल रेल्वेने प्रवा् केला, नांतर िडकाळ र्पवसताांमधून ते ‘्ाऊथ र्पा् म्टी’ 
ला घोडागाडीतून र्पोचले. तेथे ्ोने ्ार्पडल्यामुळे िे गाव घाईघाईने व्वण्यातआले िोते. तेथे रािणाऱ्या २००० लोकाांर्पैकी
बिुतेक ्वस दांगेिोर तरुण िोते. हदव्ा ते ्ोन्याच्या िाणीत काम करतआखण रात्री दारूच्या गुत्त्यात जाऊन दारू र्पीत.  



आर्पले ्वस ्ामान घेऊन मॉरर्
कुटुांब एका लाकडी घरात रािू लागले
आखण ्ाऊथ र्पा् म्टी िे त्याांचे नवे घर
झाले. जॉनने एक दारूचे दकुान उघडले. 

आचीने एक
छार्पिाना पवकत घेतला
आखण एक वतसमानर्पत्र ्ुरु
केले. 

एस्थेरने आणिी एक िॅटचे
दकुान उघडले. 

या गावात ्िा र्पुरुर्ाांमागे एकच स्त्री अ्ल्याने आजारी व जिमी लोकाांची काळजी
घेण्या्ाठी, कर्पडे मशवण्या्ाठी, बाळांतर्पण ्ुिरूर्प र्पार र्पडण्या् मदत करण्या्ाठी आखण
गावातल्या तरुणीांना आईच्या िक्काने ्ल्ला देण्या्ाठी नेिमीच कोणाची तरी जरूर भा्त
अ्े. “िे मला करता येईल,” एस्थेर र्मिणाल्याआखण त्याांनी ते ्वस केले. 



एक हदव् एस्थेर याांनी मभांतीवर लावलेला
एक जािीरनामा वाचला. त्यात मलहिले िोते:

“२१ वर्ाांवरील सवव पुरुर् नागररकाांना पहहल्या प्रादेशिक
ननवडणुकीसाठी मतदानास येण्याचे आवाहन.”

एस्थेर याांनी आजूबाजूला अस्ताव्यस्त र्पडलेल्या तरुणाांकडे र्पहिले. 

“आता मी कािीतरी करण्याची वेळआलीआिे,” त्या र्मिणाल्या. 

एस्थेरच्या मुलाांनी जेव्िा त्याांना घराकडे जाताना र्पहिले, तेव्िाच त्याांच्या लक्षातआले कीआता बिुतेक
मोठा बदल घडून येणार आिे, र्पररक्स्थती आिे तशी फार काळ रािू शकणार नािी. 

प्रादेमशक पवधान्भेच्या तनवडणुकी्ाठी जे दोन उमेदवार उभे िोते त्याांना एस्थेर याांनी नागररकाांशी
बोलण्या्ाठी आर्पल्या घरी येण्याचे आमांत्रण हदले. मग त्याांनी आर्पल्या भागातील ्वस प्रभावशाली लोकाांना
आमांत्रण र्पाठवले व र्मिटले, “माझ्या घरी चिाला आखण उमेदवाराांशी चचास करायला या.” 

आर्पले लिान्े घर त्याांनी छर्परार्पा्ून घा्ून र्पु्ून स्वच्छ केले, र्पडदे धुतले आखणआर्पला र्पोशाि
छान इस्त्री करून ठेवला. 



उमेदवारआखण इतर श्रोते आल्यावर एस्थेरनी ्वाांना चिा हदला. त्या
र्मिणाल्या, “मला वायोममांग मधील एक गोष्ट फारआवडते आखण ती र्मिणजे इथे
प्रत्येकजणमित्त्वाचा आिे. क्स्त्रया आखण र्पुरुर् अ्े आर्पण ्वसजण ममळून गावाचा
कारभार चालवतो.”

“िो, िरेआिे.”  र्पािुण्याांनािी र्पटले. 

“आखण मशवाय इथल्या लोकाांना नव्या गोष्टी करून र्पािायला उत््ाि अ्तो.” 

र्पािुण्याांना िे देिील र्पटले. 

एस्थेर िुश झाल्या. मग त्या उमेदवाराांकडे वळल्या. “आता
मला ्ाांगा, जर तुर्मिी तनवडूनआलात तर ्वस महिलाांना मत देता
यावे अ्े पवधेयक तुर्मिी माांडाल का?”

गच्च भरलेल्या त्या िोलीत अचानक शाांतता र्प्रली. 
्वसजण स्तब्ध झाले. 



अिेर, कनसल पवल्यम ब्राईट बोलायला उभे राहिले. ते र्मिणाले, “श्रीमती मॉरर्, 

माझ्या र्पत्नीला ्ुद्धा मतदान करायलाआवडले. ती चाांगली मशकलेली आिेआखण िुशार
देिीलआिे. िरे ्ाांगायचे तर, माझ्यार्पेक्षा ततला या पवर्यातले अचधक ्मजते. मी जर
तनवडूनआलो, तर मी अ्े पवधेयक नक्की माांडने.” 

यातआर्पण मागे राहिलो अ्े हद्ू नये र्मिणून दु् रे उमेदवार िरमन तनकर्न
याांनी र्पण दजुोरा हदला. 

ती छोटीशी िोली टाळयाांच्या कडकडाटाने भरून गेली आखण एस्थेर आर्पल्या
जागेवर ब्ल्या. “धन्यवाद,” त्या र्मिणाल्या. 

लोकाांनी त्याांना ्ावध केले की िे पवधेयक जरी माांडले, तरी पवधान्भा ्दस्याांची त्याला मान्यता
ममळावी लागेल. त्यानांतर त्यावर गव्िनसरने ्िी करावी लागेल. आतार्पयांत तरी अ्े कुठेच झालेले नािी. 
इथे तरी ते घडले अ्े त्याांना का वाटते? 

आतार्पयांत कधीच न झालेल्या गोष्टी देिील दररोज घडत अ्ल्याचे एस्थेर र्पाित िोत्या.  िे
पवधेयक र्पाररत व्िावे या्ाठी त्याांनी पवधान्भेच्या ्दस्याांना र्पत्रे मलहिली, त्याांच्या भेटी घेतल्या. 



आखण त्ेच झाले. १० डड्ेंबर १८६९ रोजी गव्िनसर जॉन
कॅर्मबेल याांनी या पवधेयकावर ्िी केली आखण तो कायदा झाला! 

वायोममांग मधील महिलाांना

मतदानाचा िक्क ममळाला! 

देशभरातील ्वस महिलाांनी वायोममांग
मधील महिलाांबरोबर आनांदोत््व ्ाजरा केला. 



र्पण कािी लोकाांना िे आवडले नािी. आठच हदव्ाांनी, ‘जस्टी्ऑफ र्पी्’, जेर्म्
स्टीलमन या न्यायाधीशाांनी राजीनामा हदला. ज्या हठकाणी महिलाांचा कायदे बनवण्यात
्िभाग अ्ेल, अशा हठकाणी न्यायदान करण्या् त्याांनी ्ाफ नकार हदला. 

आता नवीन न्यायाधीशाांची नेमणूक करावी लागणार िोती. 

एस्थेरच्या मुलाांनी आग्रि केला, “आई, तुला िे काम चाांगले जमेल.” 

र्मिणून मग त्याांनी या र्पदा्ाठी अजस केला. 

त्यावेळी आची िा एस्थेर याांचा मुलगा न्यायालयात अचधकारी िोता, त्याने मोठ्या अमभमानाने आर्पल्याआईला या
र्पदाची शर्पथ हदली. आखण मग एस्थेर मॉरर् या िे ्ावसजतनक र्पद ्ाांभाळणाऱ्या देशातील र्पहिल्या महिला ठरल्या. 

र्परांतु, स्टीलमन या न्यायाधीशाांनी ्रकारी कामाच्या कागदर्पत्राांची फाईल एस्थेर याांच्याकडे देण्या् नकार हदला. 

एस्थेर र्मिणाल्या, “कािी िरकत नािी. आची तू बाजारात जाऊन माझ्या्ाठी एक फाईल घेऊन येशील का? मी माझी
नवी फाईलच ्ुरु करेन.”

आखण अथासत त्याांनी त्ेच केले. 



६ ्टटेंबर १८७० रोजी, त्याांच्या घरी झालेल्या चिार्पानाच्या कायसक्रमानांतर एक वर्ासने न्यायाधीश
एस्थेर मॉरर्आर्पला छान र्पोशाि घालूनआर्पले र्पती जॉनआखण मुलाांबरोबर गावातील कच्च्या
रस्त्यावरून मतदान करायला गेल्या. वायोममांग मध्ये त्याांच्या्ारख्या आणिी एक िजार महिलाांनी
त्या हदवशी मतदान केले. महिलाांना मतदानाचा िक्ककायमचा बिाल करणारा वायोममांग िा
अमेररकेतील र्पहिला प्रदेश ठरला. 

महिलाांनी मतदान करावे अ्े जॉनना अद्यार्पिी मान्य नव्ित,े र्मिणून
मतदानाला जात अ्ताना देिील कोणत्या उमेदवाराला मत द्यावे, कोणते पवर्य
मित्त्वाचे आिेत याबद्दल ते मशकवण्याचा प्रयत्न करत िोते. 

र्पण एस्थेर आर्पला िात उांचावून र्मिणाल्या, 

“मला ते चाांगले ्मजते.”



आखण त्याांनी मतदान केले. 
लेखिकेचे हटटर्पण

चचस, दफनभूमी आखण ्रकारी नोंदी यामधून एस्थेर मॉरर् याांच्या्ांबांधी, त्याांच्या िॅटच्या व्यव्ायापवर्यी
आखण दोन पववािा्ांबांधी फारच थोडी माहिती ममळाली. 

एस्थेर याांचे ओवेगो मधील चचस िे गुलामचगरीच्या पवरोधात स्थार्पन करण्यात आलेले देशातील र्पहिलेच चचस िोत.े 

्मान िक्काांपवर्यीच्या त्याांच्या लढ्यात महिलाां्ाठी मतदानाचा िक्क ममळवण्याचा प्रयत्न िोता िे त्याांनी
आर्पल्या बहिणीला मलहिलेल्या र्पत्रावरून ्मजून येत.े १८९५ ्ाली तनवडूनआलेली प्रतततनधी र्मिणून त्याांनी ‘राष्रीय
मतदान र्पररर्देत’ ्िभाग घेतला िोता अ्ेिी ्ाांचगतले जात.े 

एक उमेदवार कॅटटन एच.जी. तनकर्न याांनी कािी काळानांतर ्ाांचगतले िोते त्यानु्ार त्याांच्या चिार्पानाची ्भा
िरोिरच र्पार र्पडली िोती अ्े अनेक इततिा्काराांचे मतआिे, र्पण कािीांना त्याबद्दल शांका वाटत.े र्परांतु वायोममांग
प्रदेशात महिलाांना मतदानाचा िक्क ममळवून देण्या्ाठी एस्थेर याांचे प्रयत्न कारणीभूत िोते याबाबत मात्र ्वाांचे
एकमतआिे. त्याांच्या मुलाने त्याांना ्ाऊथ र्पा् म्टी येथे न्यायाधीशर्पदाची शर्पथ हदलीआखण त्या देशातील र्पहिल्या
महिला न्यायाधीश आखण राजकीय ्ावसजतनक र्पद ्ाांभाळणाऱ्या र्पहिल्या महिला िोत्या याबाबतिी दमुत नािी. 

अनेक बाबतीत जरी त्या अशा प्रकारे ‘र्पहिल्या’ ठरल्या अ्ल्या, तरीिी त्याांना अमेररकेच्या अध्यक्षाांच्या
तनवडणुकीत मतदान करता आले नव्ित.े एस्थेर याांच्या वायोममांग मधील चिार्पानाच्या कायसक्रमानांतर ५१ वर्ाांनी
आखण एस्थेर याांच्या मतृ्यूनांतर १८ वर्ाांनी १९२० मध्ये अमेररकेच्या राज्यघटनेतील १९व्या दरुुस्तीनांतर त्या
देशातील महिलाांना ्ावसत्रत्रक तनवडणुकीत मतदान करण्याचा िक्क ममळाला. 

वायोममांग राज्याच्या मुख्यालया्मोरआखण अमेररकेच्या कॅपर्पटॉल मधील र्पुतळे ठेवण्याच्या इमारतीत एस्थेर
याांचा र्पुतळा उभारण्यातआलाआिे. 

आजजगातील बिुतके देशाांमध्ये महिला मतदान करतात, उच्च र्पद भूर्वतात, आखण ्रकारी कामकाजात
मित्त्वाचा ्िभाग घेतात. र्परांतु, अजूनिी कािी देशाांमध्ये महिलाांच्या र्मिणण्याला ककां मत हदली जात नािी. आजजर
एस्थेर अ्त्या, तर त्याांनी आर्पली चिाची ककटली बािेर काढून कामाला ्ुरुवात केली अ्ती.  


